PRINCÍPIOS BATISTAS

IV - A Igreja
. 4. Seu Governo
O

princípio governante
para uma igreja local é a
soberania de Jesus Cristo. A
autonomia da igreja tem como
fundamento o fato de que
Cristo está sempre presente e
é a cabeça da congregação do
seu povo. A igreja, portanto,
não
pode
sujeitar-se
à
autoridade de qualquer outra
entidade
religiosa.
Sua
autonomia, então, é valida
somente quando exercida sob
o domínio de Cristo.
A democracia, o governo
pela congregação, é forma
certa somente na medida e"
que, orientada pelo Espírito
Santo, providencia e exige a
participação
consciente
de
cada um dos membros nas
deliberações do trabalho da
igreja. Nem a maioria, nem a
minoria, nem tampouco a
unanimidade,
reflete
necessariamente a vontade
divina.
Uma igreja é um corpo
autônomo,
sujeito
unicamente a Cristo, sua
cabeça.
Seu
governo
democrático,
no
sentido
próprio, reflete a igualdade
e responsabilidade de todos
os
crentes,
sob
a
autoridade de Cristo.
Continua na próxima edição…

É tempo de
Missões Mundiais
Missão:
"Viabilizar a cooperação entre as
igrejas batistas no cumprimento de
sua missão como comunidade
local"
Tema:
“Missões em um mundo sem
fronteiras”
Divisa:
"E vindo, ele evangelizou paz a vós
que estáveis longe, e paz aos que
estavam perto; porque por ele ambos
temos acesso ao Pai em um mesmo
Espírito".
Ef 2.17-18
Hino Oficial:
“Levante a Tua Voz e Anuncia” (536
HCC)
Letra: Myrtes Mathias e Música:
Marcos Bernardes Gatz

Missionária da Semana:
David
Hoffman
Alencastre
e
Sheila Mara de
Moraes
Souza
Alencastre
Campo: Zimbábue
E-mail:
dssalencastre@hotmail.com

Motivos de Oração
· Gratidão pela saúde e sustento
de Deus;
· Pelo progresso no curso de inglês
e de todos trabalhos;
· Pelo nascimento do bebê;
· Pela mudança para o Zimbabwe;
· Pela saúde emocional da família
nesse momento de ansiedade;
· Pela adaptação ao novo campo;
· Pela direção de Deus para a
elaboração de novos projetos.

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17

New York, 27 de fevereiro de 2005 – Ano II – Nº 23
37-11 Crescent St., Astoria, NY 11101 - 718-956-4020 www.LiberdadeNY.org

Biografia Missionária
David Hoffman Alencastre é filho de Manoel Thomaz Alencastre e
Iyone Hoffman Alencastre; nasceu no dia 20 de fevereiro de 1975, em
Vila Velha, ES.
Criado em uma família católica, não-praticante, teve, durante sua
infância, a oportunidade de participar de escolas bíblicas de férias, de
uma igreja próxima sua casa, mas não se comprometeu com o
Evangelho.
Na sua adolescência, David começou a ingerir álcool e andava com
uma turma de amigos. Certa vez, teve uma grande decepção com
alguns desses amigos e se encontrou muito solitário. Foi quando um
amigo de escola, crente e enviado por Deus, o procurou em sua casa,
falou-lhe de Cristo e o convidou para ir à sua igreja.
Aos 17 anos, na Igreja Batista em Boa Vista, ES, David aceitou a
Cristo como seu Salvador. Foi batizado, após três meses, pelo Pr. Ilton
Pereira. Ele começou a participar do grupo de adolescentes e outras
atividades da igreja, como evangelismo.
Um dia, quando o Pr. Idimar Finco, que na época era missionário
da JMM, pregava em sua igreja, David sentiu Deus falando-lhe acerca do
campo missionário. Foi então que assumiu um compromisso com Deus
de ser missionário. Participou de programas de discipulado que
confirmaram ainda mais o seu chamado.
Em 1995, David ingressou no Seminário Teológico Batista do
Espírito Santo, com o intuito de seguir como missionário. No mesmo
ano, assumiu a congregação da igreja no bairro Cocal. Em 1996
apresentou-se à Junta de Missões Mundiais para seguir ao campo
missionário como missionário temporário.
Em 1998 foi consagrado pastor e viu o sonho da organização da
igreja realizado. No mesmo ano, Pr. David casou-se com Sheila Mara de
Moraes Souza Alencastre e o casal decidiu que deveriam suspender
temporariamente o seu processo, para o período de adaptação ao
casamento. Em 2000 nasceu a filha do casal, Sarah

Nesse mesmo ano o casal reapresentou-se a JMM, para ser enviado
aos campos de missões mundiais como missionários efetivos. O Pr.
David realizou uma viagem missionária para Angola, onde sentiu do
Senhor a chamada para seguir para a África com sua família, para ali
desenvolverem um ministério.
Em agosto 2002 o casal foi aprovado pela JMM para, após
treinamento, seguirem para Nampula, Moçambique, para serem bênção
na vida dos moçambicanos.
Extraído do site da Junta de Missões Mundiais

LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-se a Deus aprovado,
como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a
palavra da verdade. (2 Timoteo 2.15). Pegue a tabela da leitura na recepção.
Baby Shower – Milena e Carlos – Dia 05 de março, às 5:00pm residência

da família 64-08 Wetherole st, Rego Park – NY –Fone (718)896-3916.
ESCALA DE SERVIÇO
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis.”
Colossenses 3:23 e 24

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial .........................................................................Instrumental
Hino Congregacional ..............................................................Congregação
Oração......................................................................................... Dirigente
Palavra de Boas Vindas ............................................................... Dirigente
Momento de Celebração ................................................... Grupo de Louvor
Momento da Educação Religiosa ....................................MER. Silvana Rego
Música Especial.....................................................................Lecir Siqueira

Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Hoje

Próximo domingo

Alberto Siqueira
Elisanea e Dorinha
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
Evanise e David

Nathalia Boroni
Bia, Mara e Suzi
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
Evanise e David

Querido visitante – Sua presença e muito importante. Volte Sempre!

“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.” Salmo 122:1

Dedicação de Dízimos e Ofertas .............................................Congregação

*Kids*

Momento de Adoração...................................................... Grupo de Louvor
Palavra .........................................................................Pr. Seraph Nguenge
Momento para Reflexão .........................................................Congregação
Oração Final e Bênção .................................................Pr. Seraph Nguenge
Música Final ...................................................................... Instrumental

1234-

List 4 important people from the last lesson.

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

COMUNICAÇÕES
Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado

durante a realização de qualquer atividade na Igreja.

traga visitantes. Estamos estudando o livro de Filipenses. Não deixe de participar.

Motivos de Oração:

- Pela diretoria e por toda liderança da Igreja.

- Por Soraya Dunham que será submetida a uma intervenção cirúrgica e também
por sua família.
EBD - Escola Bíblica Dominical – Todos os domingos às 10:00h.
Grupo de Louvor – Ensaios sábados às 3:00 PM. Se você faz parte desse grupo,
não deixe de participar.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
“O Senhor te abençoe e te guarde.”

Num. 6.24.

Março,03 - Neusa Vieira
Março,04 - Daniella Ludwig
Março,18 - Jerusa Soares
Março,20 - Vania Ludwig
Março,31 – Ivan Ludwig

IRMÃOS - A partir desse domingo, o envelope de dízimo tem um
novo item: FUNDO PRÓ TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs
no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao
que dá com alegria.” II Corintios 9.7. Os valores desse fundo não serão
utilizado para nenhuma outra finalidade, a não ser a compra do templo.
PROCURAM-SE - Dois voluntários!
A função deles será comunicar todas as atividades da igreja aos
membros e amigos, inf ormando-lhes os detalhes das
atividades. Muitos irmãos não possuem e-mail e ficam sem
receber as comunicações durante a semana. Se você pode
exercer esse ministério, procure a Jerusa ou a Silvana para
receber o material necessário e dar início ao seu trabalho.

